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  Спеціальність  192 «Будівництво та цивільна інженерія 

»  

 
Галузь знань  –  Архітектура та будівництво  

Напрям підготовки –    Будівництво 

Спеціальність  - «Будівництво та цивільна інженерія »  

Кваліфікація :    технік -  будівельник  

Термін навчання після 9 класів – 4 роки 

Термін навчання після 11 класів – 3 роки 

 

 



«Якщо професія стає способом життя, то ремесло 

перетворюється в мистецтво.»     Шевельов В. 

Моя майбутня професія – будівельник 

 - Чому я зробив такий вибір? 

Професія будівельника - справжня чоловіча професія. 

Вона дуже цікава та вимагає високої кваліфікації.  

Ця робота відповідальна і високооплачувана, тому що 

дуже затребувана.  

Умілі будівельники необхідні завжди 

 



Молодший спеціаліст підготовлений  

до професійної діяльності в таких галузях 

будівництва: 

 
 Розробки проектно – конструкторської, проектно – технологічної документації; 

 Обробки проектно – кошторисної документації; 

 Забезпечення правильного використання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів; 

 Забезпечення організаційно – технологічних заходів будівельного виробництва ; 

 Забезпечення охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії на будівництві; 

 Догляду за станом будівель і споруд; 

 Проведення ремонтних робіт; 

 Здійснення контролю за ходом будівництва, правильності виконання робіт на об’єкті; 

 Здійснення контролю за якістю виконання будівельно – 

 монтажних робіт; 

 

 



Я     БУДІВЕЛЬНИК  ! 
 

На первинних посадах: 

 

 технік – будівельник             

 технік – доглядач             

 доглядач будови         

 технік – проектувальник 

 технік – лаборант (будівництво), 

 технік з нормування праці 

 технік з підготовки виробництва 

 

 



Дисципліни,  які вивчає технік будівельник  

 Інженерне креслення 

 

 

 

 Системи автоматизованого 

проектування 

 

 

 



 

 

 

Будівельне 
матеріалознавство  

 

 

Будівельні конструкції 

 



Основи розрахунку 

будівельних конструкцій 

 

 

Технологія і організація  

будівельного виробництва 

 



 

 

Будівельні машини 

 



Інженерна геодезія  

 
 

 



 

  Ми розумні. 

Виконуємо курсові проекти 

 



  Ми сміливі.  

     Захищаємо  курсові проекти  



Ми трудолюбиві. 

   

Мулярна практика  

 Рівно цеглу викладає, 

 Дах старанно покриває… 

 Каменяр і покрівельник 

 Носять назву БУДІВЕЛЬНИК. 



Столярна практика  

Технологічна   практика  



Ми  сильні 

Ми  завзяті  і  талановиті 



 

 

Ми вміємо працювати  

 

Ми вміємо відпочивати  

 



Ми сучасні, поінформовані, відвідуємо будівельні виставки 

 та форуми  гарно навчаємось 

 і запрошуємо  на навчання до нашого  

Будівельного коледжу 



Отримуємо  дипломи  

європейського зразка  



Запрошуємо  на навчання до нашого  

Будівельного коледжу  ЖНАЕУ 

Дні відкритих дверей : 

 

24 березня  2018 року; 

21 квітня   2018 року; 

19 травня  2018 року; 
 

 

Працюють підготовчі курси з 

 

 - математики,  

 - української мови, 

 - малюнку.  

 


